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Koncepce rozvoje mládeže 

 FK Seko Louny z.s. 
 

Motto: „vychovávat s míčem dovedné, odvážné a tvořivé hráče“. 

 

„Vychováváme člověka, který hraje fotbal, ne fotbalistu. Zlepšováním jednotlivých hráčů se 

zlepšuje celý tým. A u mládeže je důležitější, aby hráči udrželi herní styl, než aby vyhrávali.“ 

Základní předpoklady: 

-  Vychováváte slušné a společenské lidi, kterým pomocí tréninkového procesu dáváte šanci 

hrát fotbal, tudíž se stát špičkovým hráčem.   

-  Koncepční a jednotná práce všech trenérů, mající společný cíl – vychovat, co možná 

nejvíce kvalitních hráčů.  

-  Není důležité vyhrát co nejvíce utkání, ale vychovat co nejvíce kvalitních 

a nadstandardních hráčů – fotbalistů. 

-  Vychovat a nenásilně podporovat radost k pohybové činnosti – pro nás fotbalu.  

-  V nejmenším věku z nich dělat individuality!  Neřešit týmový výkon, podporovat u hráčů 

nejsilnější stránky s přirozeným odbouráním nedostatků.  

- Ofenzivní fotbal – snaha o držení míče, uhrát vše konstruktivně, při ztrátě se okamžitě 

snažit o zisk míče zpět atd. 

- Zajímá nás v této kategorii především, co umí hráči s míčem!  

- Není nejdůležitější, jakou mají sílu a kolik uběhnout, na to mají čas v dalších kategoriích!  

Výchovně-vzdělávací aspekty: 

-  Radost z fotbalu.  

-  Podporovat sebedůvěru a motivovat. 

-  Na 1. místě individuální dovednosti, až poté týmové úspěchy.   

- Cvičení nejdéle 5–7 min (pozornost hráčů, kvalita provedení).  

-  Hráče nechat rozvíjet samostatně (ukaž, co umíš) – jednoduché formy tréninkových 

jednotek, cvičení (přirozený vývoj).  

-  „Drilink“ = trénink – mnoho opakování – dokonalá a bezchybná technika, podpora 1:1 

(vyloženě je do této činnosti nutit) – např. hra v TJ pokud neobejdeš, nemůžeš přihrát 

spoluhráči atd.  

-  Hra na větším hřišti/prostor pro přípravu situace 1:1. 

-  Hra na menším prostoru pro nácvik spolupráce hráčů.  

-  Pokyny před utkáním – ukažte vše, co umíte.  

-   Žádná taktika × volná hra – udělej to, co vidíš, co si myslíš, že je nejlepší. 

-   Z taktiky pouze jeden pokyn – při držení míče od sebe, při ztrátě míče k sobě.   

- Trenérovy pokyny: žádné musíš, ale měl bys.   

- Přípravka (8–11 let) – „zlatý věk učení se fotbalu“. 
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Mini přípravka – „benjamínci“ U6 – U7 
 

Motto kategorie: „ZÁBAVA A HRA“ 

 

Kategorie mini přípravka je kategorií, kdy se děti seznamují s řízenou pohybovou aktivitou. 

I když děti přicházejí do „fotbalu“, mělo by být zaměření tréninků převážně všeobecné. Hlavní 

metodicko-organizační formou tréninků jsou pohybové hry se spoustou obměn. Různé hry nebo 

soutěže musí děti zaujmout tak, aby měly z každého pohybu radost a rádi tréninky 

navštěvovaly. Vhodné je při trénincích využívat množství různých, často i neobvyklých 

pomůcek, které pomohou děti zaujmout. Trenér by měl být k hráčům vstřícný a mít „otevřené 

srdce“ pro každého z nich. Při jakékoliv hře podobné fotbalu nechme děti hrát podle jejich 

představ, nenuťme je, a nerozhodujme, co mají kdy udělat. Každý hráč by měl odcházet 

z tréninku s úsměvem. 

Základní charakteristiky pro trénink: 

-  Děti se dokážou soustředit jen krátkou dobu. 

-  Jednoduché pohybové úkoly v zajímavém podání.  

-  V jednu chvíli jsou schopni zabývat se pouze jedním problémem.  Letící letadlo je 

zaujme víc než fotbal (nevadí, …).   

- Chápou pouze jednoduchá a stručná pravidla, vhodnější, než zdlouhavé vysvětlování je 

ukázka.   

- Často pláčou kvůli bolesti a často také bolest předstírají nebo zveličují. 

- Většinou bývají individuálně orientovaní (můj míč), týmová spolupráce zatím moc 

nevnímají.  

- Milují jakýkoliv pohyb, běhání, skákání a podobně.  

-  Mají malý smysl pro tempo („neumí“ běžet pomalu), rychle se unaví, ale brzy jsou 

schopni pokračovat v činnosti.  

-  Důležité je dodržovat pitný režim.  

-  Často si neuvědomují, nebo zapomínají, kdo je spoluhráč a kdo je soupeř, kde končí 

hřiště apod. 

- Často se shlukují a vzniká chumel, proto volme malé formy hry.  

-  Důležité je děti v tréninku hodně chválit i za sebemenší zlepšení. 

Základní cíle: 

-  Adaptace na systém tréninku.  

-  Komplexní rozvoj pomocí rozmanitých pohybových úkolů.   

-  Využít u dětí radost z pohybu a formou pohybových her a soutěží zvládnout všeobecné 

pohybové dovednosti.  

-  Zvládnout základní ovládání míče (pocit míče) rukou i nohou, poznávání vlastností 

letícího, skákajícího a kutálejícího se míče herní formou.  

-  Různé obměny malých her s míčem – rozvoj nápaditosti dětí, radost ze hry, rozmanité 

úkoly s různými míči.  
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- Učení se základním pravidlům spolupráce a soupeření.  

- Nastínit hráčům základní fotbalová pravidla.   

- Radost z pohybu. 

 

Trenérské cíle: 

- Podporovat a využívat v tréninku přirozenou soutěživost.  

- Tréninkem je třeba děti zaujmout, tj. preferovat zábavné a soutěživé formy.  

- Podporovat radost z pohybu a hraní.  

- Dostatečně s hráči komunikovat nejen o fotbale.  

- Pracovat s rodiči – vzájemná spolupráce, případné využití v tréninkovém procesu.  

- Neustále využívat pozitivní přístup, ne slovo „NESMÍŠ“.  

- Povzbuzení a pochvala i při malém pokroku udělá víc než kritika.  

- Mít pro každé dítě „otevřené srdce“. 

Tréninkové zásady: 

- V tréninku dát přednost skupinové formě, před hromadnou nebo individuální z důvodu 

ideálního zatížení a snížení zbytečných prostojů.  

- Rozdělení dětí do malých skupin, ve kterých mají dostatek pohybu pro každého. 

- Upřednostňovat komplexní rozvoj dětí (pohybové hry).    

- Rozvíjet koordinační (obratnostní) schopnosti pomocí překážkových drah, zrcadlových 

cvičení, akrobatickými, rovnovážnými a balančními cviky.   

- Rozvíjet rychlostní schopnosti (doba zatížení nesmí být příliš dlouhá, stačí 5-10 sekund 

s dostatečnou dobou odpočinku) pomocí štafetových a pohybových her, honiček, startů 

z poloh, překážkových drah, slalomů se změnami směrů, různými formami běžeckých 

a skokových cvičení vhodných dané kategorii.  

- Využívat cvičení s jednoduchými pohybovými úkoly s různými míči v zajímavém podání.   

- Využívat různých obměn pohybových her, závodů a soutěží bez přesných pravidel (děti 

si pravidla sami mírně upraví – rozvoj nápaditosti dětí). 

- Vyhnout se zbytečným zástupům a prostojům, kde děti ztrácejí koncentraci.  

- V tréninku využívat dostatečné množství nářadí a pomůcek – včas nachystat, k úklidu 

pomůcek využít děti soutěživou formou.  

- Nechat děti hrát každou tréninkovou jednotku dostatečný čas „fotbal“ v malých formách 

– děti přišly do fotbalu a očekávají a těší se, že budou hrát fotbal, nejen běhat apod. 

 

Tréninkové formy: 
 Sociálně-interakční: 

 V tréninku dát přednost skupinové formě, před hromadnou nebo individuální z důvodu 

ideálního zatížení a snížení zbytečných prostojů (tj. neefektivity, kdy se děti jen dívají a čekají, 

až na ně přijde řada, 2-3 skupiny po 4-6 dětech jsou pro různé závody a cvičení ideální 

(POZOR NA ZBYTEČNÉ ZÁSTUPY!!!)  
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Metodicko-organizační: V maximálně míře využít pohybových her, závodů a soutěží, bez 

zbytečného vyžadování přesných pravidel, upravovat pouze závažné pohybové nedostatky, aby 

nedošlo ke špatným pohybovým návykům. 

Organizační zajištění: Trénink 2 až 3× týdně maximálně 60 až 75 minut. Počet dětí 

maximálně 6 až 8 na jednoho trenéra. 

 

Struktura tréninkové jednotky – mini přípravka. 
Úvodní a průpravná část:  

Zahřátí a nachystání („naladění“) hráčů na trénink formou pohybových her (u kategorie U7 lze 

zařadit základní práci a ovládání míče/mini míče).  Zábavná cvičení a hry na rozvoj rychlosti, 

koordinace a obratnosti.  

Hlavní část: Pohybové hry soutěže, závody, ovládání míče (NE přihrávka), střelba jen jako 

soutěž – 20 minut. Upravená házená a fotbal formou miniher 1 na 1, 2 na 2, nebo maximálně 3 

na 3, ne víc a bez brankářů – všichni hráči jsou zapojeni.  

Závěrečná část: Zklidnění organismu a závěrečné protažení zábavnou formou.  

 

Utkání/turnaj:  

- Výjimečně – motivačně, převážně přátelské – nezdůrazňovat, nepočítat a nezveřejňovat 

výsledky. 

- Účast všech hráčů. 

- Žádná specializace na posty.   

- Hra na malé branky bez brankáře (pokud hrajeme na velké branky = střídání hráče 

v brance). 

Dovednosti v jednotlivých kategoriích  
Kategorie mini přípravka U6: 

- Jednoduché pohybové hry (honičky, závody, štafety, …) – zábavnou formou, nemusí se 

přesně dodržovat pravidla (děti si je upraví). 

- Základ koordinace – chytání míče (vyhození, odraz, s tlesknutím), kotoul, pohyb se 

změnou směru.   

- Jednoduché ovládání míče + pocit míče (válení, rolování míče rukou i nohou). 

- Vnímání jednoduchých – základních pravidel různých pohybových her. 

Kategorie mini přípravka U7:  

- Koordinovaný pohyb bez míče se změnou směru.  „Krátké“ vedení míče se změnou 

směru.  

- Zastavení míče. 

- Nekopat, neodkopávat míč.   

- Nepadat na zem při změně pohybu. 
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Mladší přípravka U8 – U9 
 

Motto kategorie: „VÝCHOVA INDIVIDUALIT“ 

 

Kategorie mladších přípravek je charakteristická velkými pohybovými i fotbalovými rozdíly 

mezi jednotlivými hráči. Tyto rozdíly jsou způsobeny nejen vývojovými rozdíly dětí, ale také 

příchodem nových hráčů, kteří si na tréninkový proces teprve začínají zvykat. Trénink by měl 

stále probíhat formou hry a využívat tak přirozené hravosti a soutěživosti dětí. V tréninku je 

důraz kladen na rozvoj rychlostních a koordinačních schopností spolu se základními 

fotbalovými dovednostmi. Důležitá je častá komunikace a spolupráce mezi trenérem a hráči, 

která navozuje vhodnou atmosféru při tréninku. V tréninku často volíme různé formy fotbalu 

na malém prostoru s nízkým počtem hráčů inspirované „pouličním fotbalem“ tak, aby byli hráči 

neustále zapojeni do hry a pracovali s míčem, čímž rozvíjí individuální kreativitu při hře. 

  

Základní charakteristika pro trénink: 
- Prodlužuje se doba soustředění se. 

- Některé děti začínají inklinovat k malým skupinovým aktivitám. 

- Děti jsou citlivé na jakékoliv nadávky, chtějí, aby je měli všichni rádi.   

- Imitují známé hráče, nosí jejich dresy, někdy v nich i spí. 

- Přetrvává malý smysl pro tempo, běhají, až nemůžou.  

- Nutnost dodržovat pauzy na pitný režim.  

- Začíná se vyvíjet fyzická koordinace – vznikají pohybové rozdíly mezi dětmi.  

- Často, někdy i zbytečně, padají (200–300 x za sezónu).   

- Z pohledu socializace těžko říct, kdo je čí kamarád, vztahy mezi nimi se často mění. Stále 

je ještě moc nenuťme přihrávat. 

Základní cíle: 
- Návyk na pravidelnost tréninků, zápasů (turnajů) a věcí s nimi souvisejícími (chování, 

úcta k soupeři, dochvilnost, samostatnost, převlékání, hygiena a podobně).  

- Rozvoj všeobecné pohybové průpravy.  

- Využít radost z fotbalu k získávání základní fotbalové techniky (využití různých 

pohybových her a průpravných cvičení). 

- Zdokonalování fotbalových dovedností pomocí her na malém prostoru (vedení míče, 

obcházení soupeře, zpracování míče, přihrávka, střelba).  

- Osvojení a zvládnutí základních fotbalových pravidel – rozehra na začátku utkání nebo 

po vstřelené brance, autové vhazování (autová rozehra), rohový kop, faul, rozehra 

brankáře a jiné. 

Trenérské cíle: 
-  Vytvářet přátelskou atmosféru a vztahy hráč – hráč, hráč – trenér. 
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- Chovat se v zájmu společnosti – být pro hráče vzorem v každé situaci. 

- Formovat jednotlivce nejen po sportovní stránce, ale i po stránce sociální a psychické.  

- Být trpělivý, nevytvářet na hráče časový nebo výkonnostní tlak.   

- Zavést týmová pravidla pro hráče, rodiče i trenéry a dbát na jejich dodržování.  

- Častá komunikace s hráči nejen o věcech týkajících se tréninku nebo zápasu.  

- Vzájemná spolupráce s rodiči, informovat rodiče o „stylu“ hry – proč, jak, s jakým cílem 

danou věc děláme.   

- Podporovat „obounohost“, kreativitu hráčů a radost ze hry.  Využívat přirozenou 

soutěživost hráčů, vždy si najít místo pro pochvalu.  

- Motivovat hráče k pohybu pomocí zábavných cvičení a her – využívat radost ze hry.  

- V tréninku neustále opravovat i drobné chyby – klást důraz na detaily.  

- Přizpůsobit cvičení dovednostem dětí.  

- Komunikace s hráči během tréninků a zápasů nenátlakovou formou – pomocí otázek, 

popřípadě návrhů variant řešení (provedení). 

- Z taktických pokynů platí pouze jeden – máme míč = od sebe, nemáme míč = k soupeři 

(1 na 1), zbytek řešení nechat na samostatném rozhodování hráčů.   

- Nechat hráče co nejčastěji volně hrát – rozvíjí se kreativita a radost ze hry. 

Rodiče:  
- Pravidelné informační schůzky s rodiči (jednou za dva měsíce) – informovat rodiče 

o plánech na další období a o stylu hry – proč, jak, s jakým cílem.   

- Dodržování nastolených týmových pravidel, možnost o doplnění těchto pravidel ze 

strany rodičů. 

- Upozornit rodiče na slušné chování při zápasech (turnajích). 

- Nevolat na hráče během utkání (turnaje) co mají udělat – nechat hráče samostatně se 

rozhodnout. 

- Hodnocení chyb nechat na trenérech – pouze chválit a povzbuzovat. 

Tréninkové zásady: 
- Využívat především skupinovou formu tréninku – malé skupiny = hodně aktivity.   

- Zvyšovat přesnost pohybů (z hrubých na jemné) a postupně odstraňovat pohybovou 

nadbytečnost.  

- Rozvíjet rychlost, koordinaci a pohyblivost.  

- Zavést základy strečinku (na začátku TJ dynamický, na konci TJ statický – přesnost 

provedení) a atletické abecedy (lifting, skipink, zakopávání) s důrazem na kvalitu 

provedení – „houpavý“ kotník, běžecké ruce, narovnané tělo, zvednutá brada. 

- Do tréninku zařadit kroková a dynamická cvičení s využitím pomůcek (koordinační pásy, 

překážky, kruhy, slalomy).  

- Rozvíjet pocit míče a práci s ním – různorodá cvičení a hry s míčem (optimálně každý 

hráč má míč), postupný nácvik fotbalových koníčků (vracení míče do ruky – koníčky 

s míčem v tašce, koníčky s jedním dopadem, koníčky bez dopadu).  
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- Stále využívat pohybové hry a průpravná cvičení, která jde postupně obměňovat (ztížit) 

tak, abychom postupně došli k požadovanému provedení – neustále opravovat a dbát 

na kvalitu provedení.  

- Do tréninku zařadit úpolové hry a cvičení.   

- Rozvíjet základní fotbalové dovednosti – vedení míče, zpracování míče, převzetí míče 

(do stran, optimálně z pohybu do pohybu), pokrytí míče, obcházení soupeře, základ 

přihrávky a střelby přímým nártem.  

- V tréninku využívat různých druhů a velikostí míčů (míč vel. 3, molitanový míč, tenisák, 

míč na ragby, reakční míč), možnost využít i více míčů současně.  

- Při nácviku využívat metody napodobení – jednoduchý a efektivní způsob – nutnost 

správného provedení, pro ukázku lze využít i jedince, který danou dovednost zvládá. 

- Hra v malém počtu hráčů. 

Tréninkové formy: 
 Sociálně-interakční: 

-  V tréninku bude neustále převládat skupinová forma a pouze v případě přítomnosti více 

trenérů je možné zařadit individuální, ale pouze k odstranění dílčích problému 

u konkrétních jednotlivců, a to pouze krátkodobě tak, aby nedošlo k demotivaci nebo 

frustraci hráče. 

 

 Metodicko-organizační: 

- Z tréninku vypustit jakékoliv zbytečné výběhy, snažit se pomalu přejít na tréninkovou 

formu průpravných cvičení tj. po nácviku více věcí „jednoduchých“ (např. zpracování 

míče, vedení míče) spojovat tato cvičení v jednoduché komplexní celky, u kterých však 

musíme klást důraz na detail a kvalitu provedení (pozor na cvičení se spoustou věcí, 

u kterých nelze uhlídat kvalita provedení!), tím dosáhneme maximální efektivity, to co 

se v tréninku naučili si procvičí a zafixují, budou se učit nevědomky a zábavnou formou 

a o to nám především jde (stále opravovat chyby). 

Organizační zajištění: 

Trénink 3x týdně 70–90 minut.  Počet dětí maximálně 8 na jednoho trenéra. 

 

Struktura tréninkové jednotky – mladší přípravka  

Úvodní a průpravná část: 

- Zahřátí a nachystání („naladění“) hráčů na trénink pomocí pohybových her s míčem, 

opakování práce s míčem, zapojit zábavnou formou obratnostní nebo technické prvky. 

- Základ dynamického strečinku se zaměřením na koordinaci pohybů a flexibilitu + 

případná kontrola zkrácení svalstva pomocí jednoduchých cvičení, zapojení atletické 

abecedy, možnost zařazení úpolových cvičení a her.  

- Nácvik základních dovedností – vedení míče, obcházení soupeře, převzetí míče, 

přihrávka.  
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Hlavní část: 

- Cvičení se zaměřením na souboj 1 na 1.  

- Upravená menší forma hry (2 na 2, 3 na 3, maximálně 4 na 4).  

Závěrečná část: 

- Zklidnění organismu zábavnou, ale nenamáhavou formou a závěrečné protažení.  

Utkání / turnaje: 

- Nezdůrazňovat, nepočítat a nezveřejňovat výsledky (možnost výzvy, kolik vyhrajeme 

na kličky), i tak je ale cílem vstřelit co nejvíce branek a co nejméně jich dostat.  

- Účast všech nebo alespoň většiny hráčů. 

- Žádná specializace na posty, střídání hráčů v brance. Hra po zemi i pod tlakem již 

od brankáře – „CHYBA JE NORMÁLNÍ ZNAK UČENÍ“.  

- Snaha zapojit do hry prvky naučené z TJ – obcházení soupeře.  

- Důraz na individuální práci s míčem a hru 1 na 1, nevolat „přihraj“ (vlastní volba). 

- Nechat hráče samostatně se rozhodnout (poté možnost opravit jestli by to nebylo lepší 

jinak). 

Dovednosti v jednotlivých kategoriích. 
 Kategorie mladší přípravka U8:  

- Koordinovaný pohyb s míčem. „Krátké“ vedení míče se změnou směru. 

- Základní kličky (zaseknutí, stahovačka, klička s výpadem, přešlapování).  

- Vyražení s míčem do rychlosti, změna rychlosti s míčem. 

- Využití kličky a změny rychlosti k obcházení soupeře 1 na 1. 

- Převzetí míče (z pohybu) do pohybu (do strany).  

- Pokrytí míče tělem. 

- Základ odebírání míče.  

- Nepadat po kopu. 

- Naučené dovednosti spojovat v pohybové řetězce. 

- Prostorová orientace. 

- Vnímání hřiště, spoluhráčů, protihráčů.  

- Neshlukovat se – snaha hrát 1 na 1 v útočné i obranné fázi hry. 

Kategorie mladší přípravka U9: 

- Práce s míčem v pohybu (včetně základních kliček).  

- Rychlost s míčem s kontrolou míče („krátké“ vedení). 

- Větší repertoár kliček v čelním, bočním i zádovém postavení (dvojitý přešlap, koloběžka, 

dvojitá zaseknutí, klička s naznačením, klička s překročením,…).  

- Naznačení (včetně ramen).  

- Obcházení soupeře 1 na 1. 

- Pokrytí míče v pohybu.   

- Hra s míčem i pod tlakem.   

- Zpracování míče ze vzduchu.   
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- Převzetí míče v pohybu proti míči.  

- Základ přihrávky po zemi na kratší vzdálenost.  

- Předskočení hráče. 

- Obsazování hráče s míčem i bez míče. 

- Odebírání míče v souboji 1 na 1 + hra tělem.   

- Základ aktivního napadání s cílem získat míč. Při ztrátě míče reagovat postavením a 

obsazením protihráčů (ne bezhlavé couvání zpět k brance – navázání protihráče 1 na 1). 

- Zakončení přímým nártem z pohybu.  

- Orientace po hřišti – vnímání postavení spoluhráčů i protihráčů.  

- Neshlukovat se – hra 1 na 1 – základ komunikace mezi hráči. 

 

 

Starší přípravka U10 – U11 
 

Motto kategorie: „TÝM SLOŽENÝ Z INDIVIDUALIT“ 

 

Starší přípravka je obdobím, kdy už si hráči začínají uvědomovat „důležitost“ utkání a vlastní 

zodpovědnosti na hřišti. V tomto období začínají hráči více spolupracovat a vnímat svou roli 

v týmu. V tréninkovém procesu jsou stále herní činnosti jednotlivce před týmovými. V tomto 

období rozvíjíme rychlostní, koordinační a dynamické předpoklady hráčů. K těmto činnostem 

přidáváme rychlou a kvalitní práci s míčem a hru pod tlakem soupeře. Pozice trenéra stoupá pro 

hráče na významu a je nutné, aby byl trenér svým chováním hráčům vzorem. Neustále volíme 

malé formy hry, ale časem můžeme využívat i větší jako přípravu do mladších žáků. Vhodné je 

zařazení i jiných (kompenzačních) aktivit, než je fotbal.  

Základní charakteristika pro trénink:  
- Prodlužuje se doba soustředění, hráči začínají mít „svou hlavu“. 

- Vzniká týmová orientace, stále častěji se objevuje záměrné přihrávání (pozor 

na záměrné vyhýbání se souboji 1 na 1). 

- Začínají zvládat a korigovat tempo.  

- Hráči začínají brát fotbal vážně, i když je to stále jen hra. 

- Chtějí stále hrát – zůstávají po tréninku déle, ve volných dnech jdou sami na hřiště.   

- Rozvíjí se schopnost sekvenčního myšlení.   

- Chtějí znát důvody pro danou činnost – vysvětleme jim proč se, co dělá, informujme 

hráče, co budeme na tréninku dělat a na závěr tréninku zhodnoťme trénink.   

- V tomto období nastává velký rozvoj motoriky.   

- Hráči se rychle učí novým věcem.   

- U hráčů se začíná projevovat abstraktní myšlení.    

- Berou na sebe větší odpovědnost za chybu, prohru, obdrženou branku, apod. 

- Pozice trenéra má pro ně vyšší význam (nutnost, aby byl trenér vzorem).   

- Někteří začínají trénovat samostatně, individuálně – zkouší nové věci sami od sebe. 
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Základní cíle:  
- Zvládnout pohyb a orientaci na hřišti dle postavení spoluhráčů, protihráčů a těžiště hry. 

- Osvojení si základů útočné a obranné hry.  

- Uvědomování si vlastní funkce a odpovědnosti během hry.   

- Naučit hráče vyrovnat se s výhrou i prohrou.  

- Časté řešení herních situací.  

- Znalost fotbalových pravidel dané kategorie (mini fotbal 5+1). 

Trenérské cíle:   
- Trenér musí být hráčům vzorem.  

- Nutná častá komunikace s hráči.   

- Rozvoj silných stránek jednotlivců.   

- Rozvoj technických dovedností s využitím pravé i levé nohy.   

- Sestavit tým z jednotlivých individualit, kde má každý svou roli.   

- Seznámit hráče se základem taktického chování při hře (správné postavení, zastoupení 

spoluhráče apod.).  

- Zajištění soustředění v maximální délce 5 dní. 

Tréninkové zásady:  
- Stále přetrvává skupinová forma (možno využít i krátkodobé individuální formy 

k odstranění problémů u jednotlivců).  

- V tréninku využíváme průpravná a herní cvičení k osvojení a využití fotbalových 

dovedností.  

- Využití složitějších průpravných her s určenými pravidly (složitost volíme dle herních 

a mentálních možností hráčů).  

- Základ pohybu po hřišti v závislosti na změně podmínek (máme míč, nemáme míč, něco 

mezi tím).   

- Rozvoj koordinace, rychlosti a dynamiky.   

- Rozvoj obratnosti a rychlosti s míčem.   

- Využití úpolových cvičení a her a kompenzačních cvičení v tréninku. 

- Do tréninku zapojujeme i jiné hry (házená, basketbal, florbal, apod.). 

- Neustálé opakování herních činností jednotlivce. 

- Trénink (i „drillová“ cvičení) musí probíhat zábavnou formou.  

- Důraz je stále kladen na přesné a správné provedení. 

- Podporovat a nutit hráče řešit situace 1 na 1 v útočné i obranné fázi hry.  

- Hra stále na malém hřišti v malém počtu hráčů – neustálé řešení herních situací s míčem 

i bez míče (nutnost častého rozhodování při řešení situací).   

- U všech hráčů podpora útočné hry s častou střelbou na branku.  

- Trénink by se měl co nejvíce blížit utkání – „jak trénuješ, tak také hraješ“. 
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Tréninkové formy:  
Sociálně-interakční: 

- V tréninku bude neustále převládat skupinová forma a pouze v případě přítomnosti více 

trenérů je možné zařadit individuální, ale pouze k odstranění dílčích problému 

u konkrétních jednotlivců a to pouze krátkodobě tak, aby nedošlo k demotivaci nebo 

frustraci hráče. 

 

Metodicko-organizační: 

- Průpravná cvičení a hry střídáme dle potřeby s herními cvičeními (tj. cvičení vyznačující 

se přítomností soupeře a je tudíž nejbližší reálnému utkání) 

- Základním cílem herních cvičení bude postupně získávat stabilní přehled o spoluhráčích 

a důraz bude kladen na samostatné myšlení a rozhodování v závislosti na pohybu 

spoluhráčů, protihráčů nebo brankáře – pohyb s míčem / bez míče. 

Organizační zajištění: 

Trénink 3x týdně 75–90 minut.  Počet dětí maximálně 10 na jednoho trenéra. 

Struktura tréninkové jednotky – starší přípravka 
 Úvodní a průpravná část: 

- Seznámení s náplní TJ, práce s míčem formou jednoduchých pohybových her či 

průpravných cvičení, opakování IHČ, možnost využití švihadel (v pohybu) – základní 

koordinace.   

- Dynamický strečink v různých formách (zástup, „lajna“, kruh), cvičení na zvýšení kloubní 

pohyblivosti, zapojení atletické abecedy a úpolových cvičení.  

- Rozvoj rychlosti, dynamiky a obratnosti s využitím pomůcek (koordinační pás, překážky, 

kruhy, latě apod.). 

Hlavní část: 

- Cvičení a hry převážně zaměřené na individuální herní činnosti, herní cvičení.  

- Různé formy hry bez zbytečného přerušování – včetně brankářů. 

Závěrečná část:   

- Zklidnění organismu volným „vyklusáním“ (s míčem/bez míče), nebo volnou prací 

s míčem (individuální nebo skupinovou), statický strečink se zaměřením na přesné 

provedení pohybů, lze zařadit i jednoduchá posilovací cvičení, závěrečné zhodnocení TJ, 

případné informace k nejbližším akcím (tréninkům, zápasům, apod.).  

Dovednosti v jednotlivých kategoriích 
 Kategorie starší přípravka U10:   

- Zpracování/převzetí míče pod tlakem. 

- Zvládnout souboj 1 na 1 v rychlosti.  

- Volit správné řešení obcházení v souboji 1 na 1 (krátká/dlouhá klička), správné 

načasování kličky. 

- Hra pod tlakem.   
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- Prudká přihrávka po zemi na kratší vzdálenost a její převzetí. 

- Nepřisedávat při přihrávce nebo střele = správné provedení těchto dovedností. 

- Využití spolupráce se spoluhráčem.  

- Zakončení v rychlosti i po změně směru přímým nártem.   

- Vlastní poučení z nezdařeného provedení – sám vědět (přijít na to), co bylo špatně 

a jaké by bylo lepší řešení.   

- Základ zastoupení (obránce x útočník).   

- Vnímat a reagovat na situace: máme míč/nemáme míč/něco mezi tím.  

- Ekonomický pohyb bez míče – základní technika běhu. 

Kategorie starší přípravka U11: 

- Obcházení soupeře 1 na 1 v rychlosti s míčem u nohy.  

- Hra pod tlakem po celém hřišti (udržet míč pod tlakem).  

- Prudká přihrávka a její převzetí z pohybu do pohybu.   

- Prostorová přihrávka.  Využití „narážečky“.  Volba správného řešení (hra 1 na 1 / 

přihrávka „nahoru“, „dolů“ nebo do šířky).  

- Zakončení po rychlé práci s míčem přímým nártem nebo technickou střelou – správné 

vyhodnocení dle situace.   

- Řešit útočnou situaci 3 na 2.  Poučení z nezdařeného provedení aplikovat v další situaci.  

Kompaktní pohyb po hřišti.   

- Zastupovat spoluhráče + základ zajišťování – postavení v obranné fázi (druhý obránce 

blíž ke středu).   

- Ekonomický pohyb s míčem – technika běhu společně s technikou s míčem.   

- Základ hry 7 na 7 na větším prostoru (příprava do ml. žáků). 

 

 

Mladší žáci U12 – U13 
 

Zaměření na rozvoj pohybové koordinace (překážkové dráhy) dynamicko-rychlostních 
schopností. Svalová hmota nabírá u některých hráčů na objemu rychleji než v předešlých 
letech. Na speciální tréninkové jednotky, střelba, rychlost. Regenerace, stravovací návyky, 
strečink.  
 

Základní charakteristika pro trénink: 
- Navázat na naučené dovednosti a zkušenosti z předešlých kategorií 

- Koncentrace v tréninkové jednotce 

- Vytvořit trvalý vztah k tréninku a účasti v utkáních, rozvoj zodpovědnosti samostatnosti, 

obětavosti, odvahy riskovat 

- rozvíjet přátelský vztah 
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Základní cíle: 
- individuální činnost i týmová spolupráce 

- různé typy přihrávek 

- zpracování míče všemi způsoby 

- střelba s různých prostorů 

- konstruktivní odebírání míče 

- nácvik a zdokonalování 1:1 

- 80 % fotbalového tréninku s balonem 

- základy taktiky   

- kontrola prostoru, komunikace, obranné, útočné činnosti  

- různé druhy kliček, tandem, hlavičkování  

- zaměření se na technické provedení HČJ  

- atletická průprava (rozvoj a poznávání vlastního těla)  

- kondiční příprava, úpolová cvičení (vlastní tělo)  

 

Tréninkové zásady: 
- systematické učení a upevnění speciálních dovedností 

- variabilita v herních situacích 

- cílené učení základům taktiky 

- zdokonalování koordinačních, kondičních a rychlostních schopností 

- rozvoj základních fotbalových dovedností 

- zapojení i jiných sportovních odvětví 

 

Organizační zajištění: 
Trénink 3krát týdně 75–90 minut.  
 

Dovednosti v U12 – U13: 
- technicky zvládnuté IHČ 

- při soubojích 1:1 řešit herní úkoly s vlastní kreativitou 

- konstruktivní odebírání balonu 

- zpracování míče 

- střelba 

- hrát na více postech 

- zajištění spoluhráčů 

- ekonomický pohyb po hřišti 
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Starší žáci U14 – U15 

 
Ve starších žácích už přecházíme s tréninku dětí na trénink mládeže. Hráči se orientují na velké 
hřiště.  U hráčů dochází k výrazným změnám v somatickém a psychickém vývoji. S tímto 
stavem dochází k některým negativním jevům, které jsou většinou známé. Z hlediska 
motorického učení je to pokles koordinace.  
 
 

Základní cíle: 
- zkoordinovat náročné tréninkové úkoly se způsobem života 

- soustavně rozvíjet samostatnost, tvořivost, zodpovědnost, učit hráče samostatně řešit 

životní problémy 

- vytvořit u hráče vědomí spoluzodpovědnosti za svůj fotbalový vývoj 

- vytvořit stabilní výkonnostní připravenost s cílem k pravidelné tréninkové činnosti 

- rozvoj a stabilizace dynamické techniky 

- využívat naučené dovednosti a taktické jednání 

- pracovat ve skupinách i individuálně 

- spojování náročných taktických jednání 

- zvládnout požadavky týmového herního výkonu 

- podporovat talentované fotbalisty 

- regenerace pohybového systému 

- rozvoj silových skupin 

 

Zvládnuté dovednosti U14 – U15 
- zvládnutí základních taktických dovedností (bránění soupeře, ofsajd) 

- učení se novým systémům rozestavení 

- prohlubování osvojených dovedností   

- rozšiřování taktického jednání v útočné i obranné fázi – rozestavení, „dělba práce“ 

jednotlivce i skupiny  

- technika v rychlosti 

- kontrola prostoru, komunikace, obranné i útočné činnosti 

- různé druhy kliček, tandem, hlavičkování 
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Mladší dorost U16 – U17 

 

Rozvoj rychlosti, koordinace a vytrvalosti. Zařazování herních systémů do TJ. Obranné, útočné. 
Maximální zatížení v tréninku. Silová cvičení: vlastní tělo, dvojice, trojice. Intervalové hry. 
Soubojová cvičení. Dodržování základních principů hry. Standartní situace.  
 

Základní cíle: 
- technika v rychlosti (HČJ) 

- kontrola prostoru, komunikace, obranné, útočné činnosti, součinnost  

- náběhy, výběr místa, práce s prostorem  

- přepínání pozornosti, manipulace s blokem, útočné a obranné nácviky  

- komunikace, charakter hráče, týmová spolupráce  

- silové předpoklady, osobní souboje  

- kontrola míče, spoluhráčů – periferní vidění  

 

 

 

Starší dorost U18 – U19 
 
 

V tomto věku hráči dosahují maximálního tréninkového zatížení, kde se zaměřujeme na co 
nejefektivnější zařazení do dospělého fotbalu. Příprava taktiky a odolnosti fotbalisty. 
Vysoká kondiční a silová připravenost.  
 

Základní cíle: 
- TE-TA tréninky 

- radost ze hry 

- kreativita a tvůrčí myšlení 

- sebedůvěra a pozitivní motivace 

- psychická odolnost  

- spolupráce 

- týmová součinnost 
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Technické zázemí 
 

K dispozici jsou tři tréninkové plochy – hřiště č.1 - hlavní, hřiště č. 2 - vedlejší tréninkové, 
umělá tráva (položena v roce 2006). V roce 2020 proběhla kompletní rekonstrukce 
fotbalového stadionu a s tím i veškerého vnitřního zázemí, tj. 6 šaten s vlastní sprchou a WC, 
nová tribuna, nová vířivka pro regeneraci, VIP Sektor. 
 

Zdravotnické zabezpečení 
 

Všichni trenéři jsou proškoleni v oblasti poskytnutí první pomoci. 
Každý realizační tým je vybaven samozřejmě také lékárničkou. 
 

Kontrolní postup sloužící k vyhodnocování výsledků a dosažení 
stanovených cílů 

 
K tomuto slouží používání softwaru XPS, kde si trenéři evidují zápasové a 
tréninkové činnosti a zpracovávají si jednotlivé tréninkové plány. Trenéři mají 
povinnost se zúčastnit jednou za měsíc trenérské porady, kde jsou probírány 
zpětné vazby plnění stanovených cílů. Další z povinností trenérů je účast na 90% 
týmových akcí a respektování herní a tréninkové koncepce klubu. 
 

Platnost programu 
 

Platnost programu od roku 2020 do 2027. 
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